
EDITAL Nº 003/2018 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES 
PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ERVAL SECO/RS torna público, no uso de suas 
atribuições legais que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, para conhecimento dos 
interessados, que, devido a frustação do Edital nº 001/2018, estarão abertas as inscrições para novo 
processo seletivo simplificado de caráter emergencial, para preenchimento da função pública para os 
seguintes cargos: FISIOTERAPEUTA NASF, NUTRICIONISTA NASF, PSICOLOGO  NASF, 
EDUCADOR FÍSICO NASF, ARTESÃO - NASF e formação de cadastro reserva, a teor do art. 37, 
inciso IX, da Constituição Federal, que será regido pelas normas estabelecidas neste Edital e Lei 
Municipal nº 2.829/2018, disponível na página oficial do Município, no site 
http://www.ervalseco.rs.gov.br/ e no mural da Prefeitura Municipal. 

 
1. Requisitos básicos exigidos para contratação: 

 
1.1 Ser brasileiro nato ou naturalizado ou cidadão Português que tenha adquirido a 

igualdade de direitos e obrigações civis e gozo dos direitos políticos (Decreto nº 70.436, de 18/04/72, 
Constituição Federal, § 1° do Art. 12 de 05/10/88 e Emenda Constitucional n.º 19, de 04/06/98, Art. 
3º).  

1.2 Possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da contratação.  
1.3 Comprovar quitação com as obrigações eleitorais e, se do sexo masculino, quitação 

do serviço militar.  
1.4 Estar em pleno gozo dos direitos civis e políticos.  
1.5 Comprovar os pré-requisitos e habilitações exigidas para o exercício da função.  
1.6 No ato da contratação o candidato não poderá estar incompatibilizado para novo 

exercício de contratação pública.  
1.7 Possuir o nível de escolaridade exigida para cada função, na data da contratação;  
1.8 Ser aprovado em todas as etapas do processo seletivo. 
 

Quadro das funções: 
 
FUNÇÃO 

 
 REQUISITOS 

 
Nº. VAGAS 

CARGA 
HORARIA 
SEMANAL 

SALÁRIO  

FISIOTERAPEUTA 
NASF 

- Curso Superior 
- Registro no
 Conselho Regional 
competente 

 
01 

 
20 HORAS 

 
5.35 

 
NUTRICIONISTA 
NASF 

- Curso Superior 
- Registro no
 Conselho Regional 
competente 

 
01 

 
20 HORAS 

 
 5.35 

PSICOLOGO  NASF - Curso Superior 
- Registro no
 Conselho Regional 
competente 

 
01 

 
40 HORAS 

 
10.70 

EDUCADOR FÍSICO 
NASF 

- Curso Superior 
- Registro no
 Conselho Regional 
competente 

           01             
20 HORAS 

  
4.76 

 
ARTESÃO - NASF 

- Habilidade de 
conhecimentos através de 
certificados de curso de 
capacitação 

 
          
          01 

 
       
      20 HORAS 

   
 
                3.19 

O salário será obtido pela multiplicação do coeficiente legal pelo Valor de Referência do Quadro 
Geral dos Servidores do município de Erval Seco RS, 

 


